
CONSTRUIR PELA BASE A RESISTÊNCIA 

AOS CORTES NA EDUCAÇÃO! 

Panfleto da Oposição de Resistência Classista – ORC/FOB 

A “pátria educadora” iniciou o ano com um corte de R$ 9,4 BILHÕES. 

Assim, todos os problemas que já enfrentávamos nas escolas devem se 

aprofundar devido a esse corte de verbas. 

 

Hoje, as escolas da rede 

municipal e estadual 

sofrem as consequências 

do corte de verbas na 

educação realizado por 

Dilma-PT/PMDB. Os 

problemas que já tínhamos 

como merenda ruim, 

salas superlotadas e 

quentes, falta de material 

escolar, tendem a se 

aprofundar e piorar.  

 

Enquanto isso a Kroton (multinacional da educação) lucrou R$ 455 mil nos 

três primeiros meses do ano. A Kroton tem 60% dos seus alunos 

matriculados no FIES. Não é um problema de falta de dinheiro, mas uma 

opção que o governo fez em privilegiar o pagamento dos agiotas da divida 

pública ao invés da Saúde, Educação e outras pastas que foram afetadas. 

 

Como afirmamos (em lutafob.wordpress.com) “É tarefa dos trabalhadores 

da educação a construção de uma campanha nacional chamando o Abaixo o 

Corte de 9,4 Bilhões na Educação e o PNE Neoliberal de Dilma-PT/PMDB para 

impedir mais ataques e golpes realizados pelo governo contra a educação.” 

Organizar a resistência ao corte de verbas 

 

Precisamos iniciar a construção de comitês de resistência nas escolas. Os 

comitês teriam a função de mobilização e organização pelas demandas 

básicas das escolas. Para isso é preciso unificar os setores das escolas.  

 

Unificar nesses comitês professores, estudantes e servidores efetivos ou 

temporários (merendeiras, serviços gerais, vigias…). Unificar os setores 

que compôem a educação municipal e estadual e lutar por suas 

bandeiras. 

 

Mas porque merendeiras, faxineiros, vigias e demais profissionais se  

uniriam aos professores? Sabemos que estes profissionais sofrem de 

problemas similares aos nossos: sindicato pelego, desorganização de luta 

especifica, precarização e por vezes perseguição e demissão.  

 

E que mesmo quando estamos em greve, estes são forçados a continuar indo 

trabalhar pois não são chamados a lutar pela educação Entendemos que a 

educação não é feita só por professores, mas também pelos próprios 

estudantes e pelos trabalhadores de serviço geral. Afinal, a escola não 

funciona sem o vigia, a merendeira, a faxineira…. 

 

Por que bandeiras devemos lutar? 
 

Precisamos colocar na ordem do dia bandeiras que dialoguem com todos os 

setores. De passe livre pros estudantes poderem ir e voltar da escola à 

efetivação dos trabalhadores terceirizados (professores e serviços gerais). 

 

Por ar condicionado nas salas de aula e redução do numero de estudantes 

por sala para propiciar um melhor desenvolvimento do ensino.  

 

ABAIXO OS CORTES NA EDUCAÇÃO DE DILMA-PT/PMDB! 

CONSTRUIR COMITÊS NAS ESCOLAS! 

UNIFICAR AS/OS TRABALHADORAS/ES DA EDUCAÇÃO 

POR CONDIÇÕES DIGNAS DE TRABALHO E APRENDIZAGEM! 


